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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 172 ประจาวันที่ 19 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

 เชื่อมั ่นอุตสาหกรรม ก.ย. อยู่ที่ระดับ 82.8 เพิ่มขึน้ ครังแรกรอบ
้
9 เดือน
 ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์ ก.ย. เพิ่มขึน้ 4.38% จากการส่งออกเพิ่มขึน้ ขณะยอดขายในประเทศลดลง
ต่อเนื่ อง ส่งผลปรับลดเป้ าการผลิตเหลือ 1.9 ล้านคัน จากเดิม 1.95-2 ล้านคัน
 พาณิ ชย์เคาะขายข้าวสต็อกรัฐรอบ 7 แค่แสนตัน เหตุราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึน้
 ครม. คลอดมาตรการเร้าใจกระตุ้นภาคอสังหาฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยผลสารวจดัชนี ความเชือ่ มั ่นภาคอุต สาหกรรมเดือ นกันยายน
2558 อยู่ทีร่ ะดับ 82.8 เพิม่ ขึ้นจากเดือนสิงหาคมทีร่ ะดับ 82.4 เป็ นการปรับเพิม่ ขึ้นครังแรกในรอบ
้
9 เดือ น ซึ่ง เป็ นผลจากการมี
คาสั ่งซือ้ เพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะคาสั ่งซือ้ จากต่างประเทศ รวมถึงค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าลงซึง่ ถือเป็ นป จั จัยบวกต่ อ
การส่งออกในเดือนกันยายน ส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ร ะดับ 102.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 102.0 ในเดือน
สิงหาคม สะท้อนว่าผู้ประกอบการเชื่อมั ่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ มาตรการกระตุ้นระดับรากหญ้าของรัฐบาลและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ใน
ระยะต่อไปได้ โดยข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการทีม่ ตี ่อภาครัฐ ผู้ประกอบการต้องการให้รฐั เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการทีร่ ฐั บาลได้อนุมตั ิไปแล้ว เร่งเจรจาการค้ากับประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายตลาดและลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน พร้อมทังต้
้ องการให้รฐั บาลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
เพิม่ มากขึน้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยถึงยอดผลิ ต รถยนต์เดือ นกันยายน 2558 อยู่ที ่ 171,496 คัน
เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที ผ่ ่านมาร้อ ยละ 4.38 เป็ นผลจากการผลิ ต เพือ่ ส่งออกที เ่ พิ ม่ ขึ้น โดยการส่ง ออกรถยนต์เ ดือน
กันยายนอยู่ที่ 124,952 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี ก่อนร้อ ยละ 28.06 เนื่องจากมีการส่ง ออกรถกระบะรุ่ นใหม่ไปยัง ตลาด
ตะวันออกกลาง และส่งออกรถอีโคคาร์ไปตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือเพิม่ ขึน้ ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนกันยายนอยู่ที่
61,863 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.5 ส่งผลให้มกี ารปรับลดตัวเลขประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2558 จากเดิมที่คาด
ว่าจะผลิตได้ถึง 1.95-2 ล้านคัน ลดลงเหลือ 1.9 ล้านคัน อันเป็ นผลจากการปรับลดเป้าหมายยอดขายภายในประเทศลง 50,000-100,000
คัน แต่การผลิตเพื่อส่งออกยังคงเป้าเดิมที่ 1.2 ล้านคัน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เปิ ดเผยผลการเปิ ดประมูลข้าว
สต๊อกรัฐบาล ครังที
้ ่ 7/2558 ปริมาณ 4.45 แสนตัน ซึง่ มีผ้เู สนอราคาสูงสุด 12 ราย ผลปรากฏว่าได้รบั การอนุมตั ิ ขายเพียงแค่ 4
ราย ปริมาณราว 1 แสนตัน โดยผู้ทไี่ ม่ได้รบั การอนุมตั ิเนื่องจากมีการเสนอต่ากว่าราคาขันต
้ ่า (ฟลอร์ แวลู) ทีก่ าหนดไว้ ซึง่ การประมูล
ครัง้ นีแ้ ม้ว่าภาคเอกชนจะเสนอราคาสูงหรือใกล้เคียงกับการประมูลรอบทีผ่ ่านมา แต่เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับ ตัวสูง ขึ้นจากกระแส
ข่าวทีอ่ นิ โดนีเซียซือ้ ข้าวไทยและเวียดนามส่งผลให้ราคาขายรอบนี้จึงสูง กว่ารอบที่ผ่ านมา อย่างไรก็ต ามในรัฐบาลชุดป จั จุ บ ันได้มีการ
ประมูลข้าวมาแล้วทังหมด
้
11 ครัง้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 เป็ นต้นมา โดยอนุมตั ิขายแล้ว 4.669 ล้านตัน มูลค่า 50,635 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อ ยกู้ ลดค่าโอนและ
จานองเหลือร้อยละ 0.01 พร้อมหักลดหย่อนภาษี รอ้ ยละ 20 ได้ 5 ปี ๆ ละเท่าๆ กัน โดยตีกรอบ “บ้านหลัง แรก-ห้ามโอนใน 5 ปี ”
ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กมู้ รี ายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน คาดสูญรายได้ 16,000 ล้านบาท ด้านธนาคารคาดยันยอดโอนพุ่งแตะ 5
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แสนล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ขณะภาคเอกชนคาดส่งผลอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 10-13 มาตรการดัง กล่าวถือเป็ น
การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ผู้มรี ายได้น้อยถึงปานกลางทีต่ ้องการซือ้ บ้าน รวมทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผู้ที่ไม่สามารถเข้า ถึง
แหล่งเงินของธนาคารพาณิชย์ได้ใช้บริการผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ นอกจากนี้ยงั ช่วยกระตุ้นยอดขายของภาคอสัง หาริมทรัพย์ที่มี
ยอดคงค้างในตลาดเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทังเขตหั
้
วเมืองใหญ่ เช่น พัทยา ภูเ ก็ต เชียงใหม่
อุดธานี และขอนแก่น น่าจะมีส่วนช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มคี วามคึกคักเพิม่ มากขึน้

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
 ธนาคารกลางประเทศต่างๆ เรียกร้องให้ Fed ขึน้ ดอกเบีย้ ขณะที่ IMF สนับสนุนให้ Fed ชะลอการขึน้ ดอกเบี้ย
เนื่ องจากเห็นว่าเศรษฐกิ จโลกยังคงชะลอตัว
 การส่งออกจีน ก.ย. หดตัว 3.8%
 ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จ
 ราคาน้ามันปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออุปทานน้ามันล้นตลาด
เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยการประชุมประจาปี ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุ ง ลิมา ประเทศ
เปรู ซึ่ง เจ้า หน้ าที ข่ องธนาคารกลางจากประเทศต่ างๆ ได้ ก ล่าวในการประชุมว่า ต้ อ งการให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพือ่ ลดความไม่แน่ นอน ดีกว่าการที่ Fed ชะลอการขึน้ อัต ราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ เพราะจะทาให้ความผัน
ผวนในตลาดโลกยืดเยือ้ ต่อไป และได้เตรียมรับมือกับความเสีย่ งและความผันผวนทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการปรับ ขึ้นอัต ราดอกเบี้ยของ Fed
ในขณะที ่ IMF สนับสนุนการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื ่อ งจากเห็นว่าเศรษฐกิ จโลกยังคงชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจ จีน
ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนสานักงานศุลกากรจีนรายงานการส่งออกจีนในเดือ นกันยายน2558 ลดลงร้อ ยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แต่ดขี นึ้ จากเดือนก่อนทีล่ ดลงร้อยละ 5.6 แม้ว่าการส่งออกของจีนจะดีขนึ้ แต่กย็ งั คงติดลบ ส่งผลให้ธนาคารกลางจีน
ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิม่ เติ มเพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิ จ โดยอนุญาตให้ธ นาคารพาณิชย์สามารถใช้เ งินกู้ของลูกค้ามาเป็ น
สินทรัพย์คา้ ประกันเพื่อยืมเงินทุนดอกเบี้ยต่าจากธนาคารกลางเพื่อนาไปปล่อยกูใ้ ห้กบั ธุรกิจเอกชนรายย่อย
สาหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากสัปดาห์ทีผ่ ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่ อยู่ที ่ 47.12 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จากความกังวลต่ออุปทานน้ามันล้นตลาด หลังสานักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่าตลาดน้ามันโลกจะยัง คงประสบ
กับภาวะน้ามันล้นตลาดจนถึงปี หน้า ทังนี
้ ้เนื่องจากความต้องการน้ามันโลกทีล่ ดลงตามสภาพเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 ตุลาคม 2558)
 จีดพี จี ีน ไตรมาส 3/2558
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